
Asennetta 
muistityöhön

TEKSTI Heidi Härmä   KUVA Ville Kujansuu

Muistityö on tehnyt pitkän harppauksen viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Päivi Voutilainen, pitkäaikainen muistityöntekijä ja vaikuttaja, 

kiinnostui muistisairaiden ihmisten hoidosta jo 80-luvulla.

Päivi Voutilainen on työsken-
nellyt muistisairaiden ihmis-
ten hyväksi sairaanhoitajana, 
dementiayksikön johtajana 
sekä valtionhallinnossa lähes 

30 vuotta. Tieto muistisairauksista on 
parantunut tuona aikana huikeasti. Myös 
asenteet ovat muuttuneet, joskin huo-
mattavasti hitaammin.

– Muistisairaiden ihmisten tilanne oli 
1980–90-luvuilla hyvin erilainen kuin 
tänä päivänä. Nyt käytettävissä on valta-
van paljon käytännön työhön sovelletta-
vaa tutkimustietoa. Muistisairaiden kun-
toutuksesta ja ennaltaehkäisystä ei aika-
naan puhuttu lainkaan.

Voutilainen on ollut töissä 
Muistiliitossa (tuolloin Alzheimer-
keskusliitto) ennen vuosituhannen vaih-
detta. Liiton aikanaan yli 20 vuotta omis-
tama Leenankoti oli ensimmäinen muis-
tisairaiden ihmisten lyhytaikaishoitoa 
kehittänyt yksikkö Suomessa – muisti-
työn lippulaiva. Liitto ja Leenankoti 
sijaitsivat samassa satavuotiaassa kivita-
lossa Helsingin Katajanokalla.

– Leenankoti järjestön kanssa samassa 
tilassa antoi työlle aivan omanlai-
sensa mielen ja merkityksen. Syy, miksi 
työtä tehdään, oli konkreettisesti läsnä. 

Muistisairaiden ihmisten läsnäolo muis-
tutti erityisesti siitä, että kaiken kehittä-
misen keskiössä on aina ihminen.

Näkymät julkisesta hallinnosta
Nykyisin Voutilainen työskentelee 

johtajana sosiaali- ja terveysministeri-
össä, aitiopaikalla myös muistisairai-
den ihmisten palvelujen suhteen. Hän 
on ollut muun muassa laatimassa kan-
sallista muistiohjelmaa (STM 2012), 
jonka tarkoituksena rakentaa Suomesta 
muistiystävällinen.

Tuore hallitusohjelma tavoittelee 
iäkkäiden ihmisten kotihoidon kehit-
tämistä ja omaishoidon vahvistamista. 
Molemmat ovat muistisairaiden ihmis-
ten kannalta erittäin tärkeitä palveluja.

– Kotihoidon suuri haaste on sen sisäl-
lön kehittäminen ja kotiin annettavien pal-
velujen ja muun tuen valikon monipuo-
listaminen. Vaikuttavuustiedon hyödyn-
täminen muistisairaiden kotona asumisen 
lisäämiseksi on hyvin tärkeää. Näyttöä on 
käytettävä, muuhun ei ole varaa!

– Julkinen palveluja koskeva keskus-
telu kohdistuu hyvin usein vain koti- ja 
laitoshoitoon. Näiden väliin tarvitaan pal-
jon muuta. Ja ennen kaikkea on ymmär-
rettävä ennaltaehkäisyn potentiaali.

Kohti asennemuutosta
– Asiakkaan äänen kuuleminen on sosi-
aali- ja terveyspalvelujen alati vakavaa 
huomiota vaativa asia. Näin myös muisti-
sairaiden ihmisten kohdalla. Muistiliiton 
Muistiaktiivit (sairastuneiden ja läheis-
ten työryhmä) on juuri sellaista toimin-
taa, mitä pitäisi olla enemmän.

– Vain silloin, kun ihminen voi itse 
osallistua ja vaikuttaa omassa asias-
saan, voidaan puhua asiakaslähtöisistä 
palveluista.

Voutilainen pohtii, että asennemuu-
toksen vauhdittamiseksi voi ottaa mal-
lia vaikka Japanista, missä palvelukult-
tuuri ja asenne iäkkäisiin ovat hyvin 
erilaiset.

– Näitä kulttuurieroja voi melkein 
koskettaa sormella. Asenteilla on valta-
vasti väliä – sillä, miten muistisairaisiin 
ihmisiin suhtaudutaan.

Voutilainen kertoo, että kehittämi-
sen sisällöt ovat muuttuneet loppu-
jen lopuksi vain vähän siitä ajasta, kun 
hän oli Alzheimer-keskusliitossa töissä. 
Oikeasta asenteesta, elämänlaadusta ja 
kuntoutumisestakin puhuttiin jo silloin. 
Vaikka valtaisin harppauksin on menty 
eteenpäin, paljon on vielä tehtävää. Työ 
ei lopu kesken. •
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Kati Outinen
• 53 vuotta
• freelancer-näyttelijä
• Niin kauas kuin omat siivet kantaa 

-esitystä (30min.) voi tilata esim. 
muistisairaiden ja läheisten ryhmälle tai 
hoitokoteihin, jolloin esityksen ohessa 
voi käydä myös keskustelua siitä herän-
neistä ajatuksista ja tunteista. 
Yhteydenotot: kati.outinen@professori.fi 
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Vaikuttaja


